Bij een minder gevoelig ras, bestaat de kans dat de fungicidebehandeling later in de zomer moet
uitgevoerd worden omdat pas dan de schadedrempel bereikt wordt. Rekening houdende met een
werkingsduur van ongeveer (2) à 3 weken voor de fungiciden kan het dan volstaan één fungicidebehandeling uit te voeren. In een jaar met een lage ziektedruk en afhankelijk van de soort aanwezige bladschimmelziekte(n) bestaat de kans dat het zelfs niet rendabel is (en dus niet noodzakelijk) om een fungicidebehandeling uit te voeren op een weinig gevoelig ras.

Resistente Cercospora : een recent evolutie…
Anders dan in andere teelten beschikken we in de bietenteelt slechts over een beperkt aantal
werkingswijzen qua fungiciden. Op pagina 3 kan u een tabel vinden met daarin alle in biet erkende fungiciden voor dit seizoen. Wat betreft Cercospora zal u zien dat er slechts twee werkingswijzen zijn die een werkzaamheid hebben. De eerste groep dat zijn de triazolen en de “amines” (dat
is de fenpropidin en de fenpropimorf), deze zijn in het groen aangegeven in de tabel met actieve
stoﬀen. Deze groep werkt in op de membraansynthese van de Cercospora. De tweede groep met
een werking op de “ademhaling” van de Cercospora zijn de strobilurines. Deze groep is in het
oranje aangegeven in de tabel van actieve stoﬀen.
Sedert 2014 laat het KBIVB al Cercospora stalen testen op resistentie ten aanzien van de strobilurines. Waar er in 2014 nog geen probleem was bleek dat we in 2016 geëvolueerd waren naar een
situatie waar er wel resistentie is van de Cercospora ten aanzien van de strobilurines. Deze snelle
“evolutie” is ook vastgesteld in andere landen in Europa zoals Oostenrijk waar ze al verschillende
jaren met hetzelfde probleem kampen. Door een genetische mutatie in de Cercospora populatie
gaat de werkzaamheid van de strobilurines verloren. Het testen op de aanwezigheid van deze
mutatie gebeurde op een aantal velden eind september 2016. Dit is dus na de fungicidebehandelingen. De resultaten zijn weergegeven in de ﬁguur hieronder.

Foto 2016 rassenproeven KBIVB: links een gevoelig ras ten aanzien van Cercospora, rechts het minst
Cercospora gevoelige ras op de markt. Zeker in het kader van een verminderde werkzaamheid van
onze fungiciden ten aanzien van Cercospora zal de rassenkeuze steeds belangrijker worden als beschermingsmethode tegen een ontwikkeling van de ze ziekte!

In de ﬁguur hieronder kan u voor de rassen die u uitzaaide nakijken wat de gevoeligheid voor de
bladschimmelziekten is. Dit om u te helpen bij het inschatten van het risico van vroege verschijning van bladschimmelziekten en/of de snelle evolutie ervan op uw percelen.
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Figuur : resultaten van een monitoring uitgevoerd eind september 2016, na de fungicidebehandelingen, door het KBIVB. In alle geteste stalen komt strobilurine resistente Cercospora
voor. Slechts 1 staal had minder dan 50% van de Cercospora die resistent waren.
De Cercospora stalen werden niet alleen getest op strobilurine resistentie, ze werden ook getest
voor hun gevoeligheid ten aanzien van de door ons gebruikte triazolen. Ook hier werd een
verlaagde gevoeligheid vastgesteld voor de vaakst gebruikte triazolen. Deze resultaten zijn
reden tot bezorgdheid maar geen reden tot paniek. Reden tot bezorgdheid want het gaat de
verkeerde kant uit wat betreft de gevoeligheid van onze fungiciden ten aanzien van Cercospora.
Daarbij komt dat we niet snel “nieuwe fungiciden” moeten verwachten. Geen reden tot paniek
aangezien de foto’s hieronder duidelijk weergeven dat niet alleen de aanwezigheid of afwezigheid van resistente Cercospora een rol speelt in het welslagen van de bestrijding. Er is ook
een zeer belangrijke rol voor nog een hele resem andere factoren zoals: rotatie, rassenkeuze, ligging van perceel, tijdstip van behandeling en de productkeuze. De mate waarin deze
laatste meespeelt zal ook afgetoetst worden in proeven van het KBIVB van 2017. Wat betreft onze
adviezen wijzigt er niets momenteel. Wel zeggen we nog duidelijker dan vroeger dat indien u
twee behandelingen dient uit te voeren u moet wisselen van product. Niet alleen van productnaam maar ook van actieve stoﬀen. Zo hopen we zo lang mogelijk de werkzaamheid van
onze fungiciden te behouden.
Oleye-Waremme: zaai 21/3/16 var Gauss
25/7: 1L Spyrale
22/8 : 1L Retengo Plus
3/10 : foto en staalname
79 % stobilurine resistentie
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Kanne: zaai 22/3/16 var Gaëlla
16/7: 0,35 L Agora
2/9 : 1L Retengo Plus
3/10 : foto en staalname
89 % stobilurine resistentie

Lumiere
Eucalyptus
Gauss
Callas
GaëllaKws
Bazin*
BTS4860N*
Eglantier*
EvamariaKws*

Haasrode: zaai 24/3/16 var Annelaura
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Foto’s : van boven naar onder, van minst aangetast naar meest aangetaste perceel opgenomen
in de Cercopsora strobilurine resistentie monitoring. Op alle percelen komt resistentie voor.
Desondanks is de bestrijding op het bovenste perceel beter, het heeft een ruime rotatie, heeft
geen beschutte veldlocatie en werd zeer gedetailleerd opgevolgd met waarnemingen en er werd
op een voor dat perceel goed moment behandeld.

